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CAIET DE SARCINI 

privind Concursul de selectare a societăţii de audit aferent achiziţiei  

serviciilor de audit pentru anul 2016 de către  

Descrierea generală 

Î.S. ”Centrul de Stat pentru Atestarea și Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar și a 

Fertilizanților” (în continuare Centrul de Stat) este persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea sa 

conform prevederilor Legii nr.146 din 16.06.1994 ”Cu privire la întreprinderea de stat” și Hotărîrea 

Guvernului nr.897 din 08.12.1994 ”Cu privire la aprobarea si utilizarea in agricultură  

a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor” cu modificările şi completările ulterioare, şi altor acte 

legislative.  

Activitatea întreprinderii constă în: 

a) formarea unui sortiment nou de produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi utilizate în agricultură, 

silvicultură şi în gospodăria municipală, precum şi pentru protecţia produselor depozitate, care 

corespund cerinţelor actuale de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii şi sînt inofensive pentru sănătatea 

omului şi mediul înconjurător; 

b) organizarea experimentării de stat a produselor şi formelor preparative noi din producţia internă şi 

de import în instituţiile Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi în instituţiile ştiinţifice ale Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi omologarea 

lor ulterioară; 

c) efectuarea analizelor cantitative şi controlul calităţii produselor pesticidice comercializate din 

partea diferitor agenţi economici şi persoane fizice; 

d) efectuare lucrărilor de certificare a produselor de uz fitosanitar (fungicide, insecticide și erbicide) 

și a fertilizanților conform Domeniului de Acreditare, ș.a. 

 

Indicii economico-financiari la situaţia din 31.12.2016 (prealabil): 

● Total Active – 6.340.000 lei 

●Venituri din vînzări – 14.950.000 lei 

●Numărul mediu scriptic al personalului - 24 persoane (la sfîrșitul anului). 
 

1. Cerinţele faţă de participanţi 

1.1 Societatea de audit care participă la concursul de selectare privind auditarea situaţiilor 

financiare anuale pentru 2016, trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 

- are, conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedentă, în anexa la 

Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit, indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care 

să aibă experiență în domeniu de cel puțin 5 ani; 

- societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit nu are sancţiuni aplicate 

în urma controlului extern al calității lucrărilor de audit pentru perioada de gestiune precedentă, fapt 

confirmat de către Consiliul de Supraveghere a activității de audit;  

- prezintă scrisoarea de înaintare a ofertei, conform structurii, modului şi în termenul prevăzut 

de pct.6 şi 7 din Regulamentul cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de 

referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe 

acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

875 din 22 decembrie 2015 (în continuare Regulament). 
 

http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=426&t=Audit
http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=1009&t=Actiuni
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2. Evaluarea şi selectarea societăţii de audit 

2.1 Evaluarea şi selectarea societăţii de audit se va efectua de către Consiliul de administrație a 

întreprinderii, în mod transparent, conform prevederilor art.7, art.8 și art.11 din Legea nr.146 din 16 

iunie 1994 Cu privire la întreprinderea de stat, ţinînd cont de informaţia expusă în ofertă, luînd 

cumulativ în calcul: 

a) perioada de efectuare a auditului; 

b) termenul de prezentare a scrisorii către persoanele însărcinate cu guvernanţa şi către 

conducere; 

c) termenul de prezentare a raportului auditorului; 

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare 

anuale; 

e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii, 

fondatorul entităţii, cu excepţia statului. 

2.2 Câștigător al concursului este desemnată societatea de audit, selectată în condiţiile pct. 8 al 

Regulamentului.  

Centrul de Stat contactează doar societatea de audit câștigătoare. 
 

3. Alte condiţii speciale 

3.1 Onorariul de audit se indică în monedă naţională (MDL) şi va include TVA (după caz). 

3.2 Termenele și ratele favorabile de achitare: 50% - la semnarea contractului şi 50% - la 

finalizare. 

3.3 Confidenţialitatea informaţiilor și datelor colectate în cadrul misiunii de audit sunt 

obligatorii și trebuie consemnate în contractul încheiat între părţi. 

3.4 La solicitare, Centrul de Stat va asigura reprezentanții societății de audit cu spațiu necesar 

desfășurării activității. 

3.5  Oferta se adresează Centrului de Stat și se prezintă la adresa:MD-2032, mun.Chișinău, 

str.Sarmizegetusa 16 A, în plic sigilat. 

3.6 Informaţia privind lansarea concursului şi termenul indicat de prezentare a scrisorii de 

înaintare a ofertei de participare la concurs este efectuată public de către Centrul de Stat în modul 

stabilit şi conform Regulamentului, prin intermediul organului de presă şi pe pagina web oficială 

„www.pesticide.md”. 

Astfel, vor participa la selectare societăţile de audit, ce vor prezenta scrisoarea de înaintare a 

ofertei de participare la concurs pînă la 29 decembrie 2016, ora 15.00.  

În cazul în care, scrisoarea parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă, fără a fi 

examinată. 

3.7 Caietul de sarcini va constitui parte integrantă a scrisorii de înaintare a ofertei de participare 

la concurs. 


